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1 Turvallisuus 
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 
– 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset!  
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! 

 
 
Pos: 8 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Ü berschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bes timmungsgemäßer Gebrauch @ 18\mod_1302763321316_174011.docx @ 183566 @ 1 @ 1 
 

2 Määräysten mukainen käyttö 
 
Pos: 9 /#N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Bes timmungsgemäßer Gebrauch (--> Für alle Dokumente <--)/Busch-Di mmer /Besti mmungsgemäßer Gebr auch @ 23\mod_1335350449857_174011.docx @ 208773 @  @ 1 
 

Laite on tarkoitettu ainoastaan luvussa ”Rakenne ja toiminta” kuvattuun käyttöön toimitukseen sisältyviä ja 
hyväksyttyjä komponenttejä käyttäen. 
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3 Ympäristö 
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Muista suojella ympäristöä! 
Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. 
– Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava 

asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. 
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Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja 
tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen 
keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. 
Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä.  
(EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) 
(EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) 
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4 Rakenne ja toiminta 
 
Pos: 15 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Aufbau und Funkti on/Temperaturregler /Ver wendung 1098 @ 30\mod_1348056845656_174011.docx @ 237440 @  @ 1 
 

Huonelämpötilan säädintä käytetään lämmitysjärjestelmissä ja sähköisissä lattialämmityksissä lämpötilan 
aikaohjattuun säätelyyn suljetuissa tiloissa. 
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4.1 Toiminta- ja varusteluominaisuudet 
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• Aikaohjauksella 
• Vaihtokoskettimella ja termisellä palautuksella 
• Helppo asetus valikko- ja tekstipohjaisen näytön ansiosta 
• 4 kytkentäaikaa vapaasti asetettavissa päivää kohden jokaisena viikonpäivänä 
• Automaattinen kesä-/talviajan vaihtaminen 
• Käyntivara > 10 tuntia 
• Säädintä varten tarvitaan säätöventtiilejä ”virrattomasti kiinni” -mallina. 
• Malli U jossa on sisäinen anturi 
• Malli UF jossa on ulkoinen kaukoanturi 
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4.2 Moduulit 
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Seuraavia moduuleja käytetään. Käyttö on mahdollista vain yhdessä keskuslevyn 6435… kanssa. Keskuslevy 
kiinnitetään käyttöelementin päälle ”liikkuvana vippana”. 
 

 
 1098 U-101 

1098 UF-101 
6435-… 

Kuva 1: Moduulit 
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5 Käyttö 
 
Pos: 22 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Hi nweise zur Bedienung @ 28\mod_1347261113115_174011.docx @ 232450 @ 22 @ 1 
 

5.1 Käyttöä koskevia ohjeita 
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Kello käy verkkokatkoksen aikana sisäisesti vielä n. 10 tunnin ajan. Sen jälkeen kellonaika ja päivämäärä on 
asetettava uudelleen. Muut tiedot pysyvät tallennettuina. 
 
Käyttöelementin voi poistaa UA-yksiköstä n. 20 minuutin ajaksi ja sen asetukset voi tehdä erikseen. 
 
Päivää kohti voidaan asettaa yhteensä enintään 4 kytkentäaikaa. 
– 2 x mukavuus-käytölle 
– 1 x standby-käytölle 
– 1 x yökäytölle 
 
Mikäli näytössä näkyy  --:--  , se voi tarkoittaa seuraavaa: 
– aikaa ei ole tallennettu 
– muistipaikkaa ei ole varattu 
– toiminto ei ole aktiivinen 
 
Vilkkuvia lukuja / arvoja voidaan muuttaa. Mikäli tietoja ei syötetä, näyttö palaa kahden minuutin kuluttua takaisin 
käyttötilaan. 
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5.2 Painikevaraus 
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Kuva 2: Keskuslevyn painikkeiden varaus 
 
Painike Toiminto Asetustilassa Arvojen asetusten 

tekeminen 
RESET 

 

Valikkotasojen avaaminen ja 
kytkentätilaan siirtyminen 
- Pidä painettuna kahden 

sekunnin ajan. 

Takaisin käyttötilaan  
Paina vippakytkimen kaikkia 
painikkeita samanaikaisesti 
n. 5 sekuntia.  
Lämpötilan säätimen 
tehdasasetukset 
palautetaan. 

 

Korkeampi lämpötila 
Valitse valikkokohta Muuta arvoja 

 

Alhaisempi lämpötila 

 

Vahvistus Valitse valikko Tallenna arvo 

 
 

 

Ohje 
Laite säätää aikaohjelmista riippumatta asetetulle lämpötilalle. Arvoa voi tarvittaessa muuttaa 
manuaalisesti YLÖS-painikkeella (˄) tai ALAS-painikkeella (˅). Sillä ei ole vaikutusta 
aikaohjelmista asetettuihin arvoihin. 
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5.3 Näyttö 
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Kuva 3: Symbolit 
 
Nro Toiminto 
1 Ohjelmoitujen päiväsyklien näyttö 

2 Inforivi / aika / päivämäärä 

3 Symboli °C 

4 Sähkökatkos 

5 Tilanäyttö = lämmitys 

6 Nykyinen viikonpäivä 

7 Käyttötapa ”Automaattinen” 

8 Käyttötapa ”Mukavuus / standby” 

9 Käyttötapa ”Yö” 

10 Lämpötila / tila 

 
 

 

Ohje 
Jos tietorivin teksti on liian pitkä, se kulkee tietorivin läpi. 
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5.4 Valikkorakenteen yleiskuva 
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Valikko  Valikkokohdat  Näytä  Asetus (toiminto) 

  

Kieli         
   

Maa 
     

Valitse maa (kieliasetus).         

Käynnistysajat         

   

Lohko-ohjelmointi 

   

 

 

Aseta käynnistysajat lämpötilan säätimen 
päälle- ja poiskytkemiseksi. Samat ajat 
tallennetaan päiville maanantaista perjantaihin. 

  
 

Mukavuus-

käyttötila 

   

         
  

 
 

 
Yö-käyttötila 

  

     
   

 

    

 

 

Aseta käynnistysajat lämpötilan säätimen 
päälle- ja poiskytkemiseksi. Samat ajat 
tallennetaan lauantaille ja sunnuntaille. 

 
Mukavuus-

käyttötila 

  

        

  
  

Yö-käyttötila 
  

    

 

  

Päiväohjelmointi 

   

 

  

 
 

 
Mukavuus-

käyttötila 

  

Aseta käynnistysajat lämpötilan säätimen 
päälle- ja poiskytkemiseksi yksilöllisesti 
jokaiselle viikonpäivälle toisistaan riippumatta. 

 

          
     Yö-käyttötila    
          

  
 

 
 Mukavuus-

käyttötila 

 
 

 

          
     Yö-käyttötila    
          
     :    
          
Erikoistoiminnot         
   

Maksimi- ja 

minimiarvot 

   

 

 

Maksimi- ja minimilämpötilan asettaminen. 

   
Maksimaalinen 

asetusarvo 

  
 

         

  

 

 

 
Minimaalinen 

asetusarvo 

  

     

 
  

Venttiilisuoja 
 

On / Off 
 

 
 Lämmitysventtiilin automaattiseen avaamiseen 

käytettävän huoltokytkennän päälle- tai 
poiskytkeminen. 

 
    

          

 
      

 
 

Poissaollessa tapahtuvan lämpötilan 
alentamisen päälle- tai poiskytkeminen. Standby-ajat On / Off 

 
     

   
          

   
Off-Set 

 
± 5 °C 

 
 

 Lämpötilan sovittamisen off-set-arvon 
(korjausarvo) asettaminen.      

          

 
      

 
 

Painikelukituksen päälle- tai poiskytkeminen. Painikelukitus On / Off 
 

     
   

Päivämäärä / 

aika 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Päivä / kuukausi / 

vuosi 

     
Aseta päivämäärä.   

  
 

 
 

 

           
   

Tunnit / minuutit 
     Aseta kellonaika.      

          
Lämpötila-

asetukset 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
Mukavuus-käyttötila 

   
 

 

Lämpötila-arvojen muuttaminen tarvittaessa. 

   
50.0 °C 

  
 

         
   

Standby-käyttötila 
 

30.0 °C 
 

 
 

     
         
   

Yö-käyttötila 
 

25.0 °C 
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5.5 Laitteen asetusten tekeminen 
 Pos : 34 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Geräteeins tellungen Hi nweis 6455_6456_1098 @ 26\mod_1343377008365_174011.docx @ 225698 @ 33 @ 1 
 

Laitteen kaikkia asetuksia tuetaan tekstiohjatulla käyttäjäohjauksella. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä on 
ensin asetettava kieli, päivämäärä ja kellonaika. 
 

 

Ohje 
Arvot, jotka täytyy muuttaa, vilkkuvat ja ne on kuvattu seuraavissa esimerkkinäkymissä harmaina. 
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Ensimmäisen ja/tai uuden käyttöönoton yhteydessä resetin tai tehdasasetusten palauttamisen jälkeen on 
painettava jotain painiketta viiden sekunnin ajan painikelukituksen avaamiseksi. 
 
Painikelukituksen voi myös deaktivoida. Ks. sitä koskien osio 5.8.5. 
 
Käyttöönotto on suoritettava resetin jälkeen uudelleen. Laite ilmoittaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä ja 
resetin jälkeen lyhyesti versionumeron. 
 
Ohjelmoinnin yksittäisten vaiheiden järjestys on kuvattu seuraavissa alaluvuissa. 
 

 

Ohje 
Mikäli syötetään virheellinen tieto, valikkopainiketta painamalla pääsee palaamaan takaisin valitun 
valikkokohdan ja/tai valikkotason alkuun. Kun valikkopainiketta painetaan uudelleen, siirrytään 
seuraavaksi ylemmälle tasolle, aina käyttötilan näyttöön saakka. 
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5.5.1 Kieli 
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Kieli asetetaan valitsemalla maa. 
 

 
Kuva 4: Maa- / kielivalinta 
 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 Saksa 
Kielen valitseminen 
– Valitse maa nuolipainikkeilla. 

  

– Vahvista valinta OK-painikkeella. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan. Seuraavat tiedot asetetaan: vuosi, 

kuukausi, päivä, tunti ja minuutti. Ks. sitä koskien osio 5.8.6. 

 

 

Ohje 
Mikäli kieli halutaan muuttaa myöhemmin, ks. osio 5.5.3. 

 
 
Pos: 38 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 184562 @ 22 @ 1 
   



Käyttöohje 
  

Temperaturregler  Käyttö 
   
   
 
 

  
  
Käyttöohje | 1673-1-8292 — 9 — 

   

Pos: 39 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/P - R /Reset @ 21\mod_1331549724833_174011.docx @ 202745 @ 3333333 @ 1 
 

5.5.2 RESET (laitteen asetusten palauttaminen)  
 Pos : 40 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Rücksetzen des Ger ätes - 1098 @ 30\mod_1348151662685_174011.docx @ 237545 @ 33333333333333 @ 1 
 

 

 
Kuva 5: Reset 
1. Irrota suojus ja paina reset-painiketta. 
2. Aseta suojus takaisin paikoilleen. 
3. Aseta lopuksi kieli, päivämäärä ja kellonaika uudelleen, ks. osio 5.5. 
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5.5.3 Tehdasasetukset 
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• Mukavuus-käyttötila 
 Ma – Pe: 07.00 h 
 La – Su: 08.00 h 

 
23 °C 
23 °C 

• Standby-käyttötila 
 Ma – Su: 09.00 h 
 (Valittavissa tarvittaessa, valikko 

Erikoistoiminnot) 

 
19 °C 

• Yö-käyttötila 
 Ma – Su: 22.00 h 

 
16 °C 

 
 
5.5.3.1 Tehdasasetusten palauttaminen 

 
Kuva 6: Tehdasasetukset 
1. Paina kaikkia neljää painiketta samanaikaisesti ja/tai koko käyttöruutua yli viiden sekunnin ajan. 
 Laitteen on oltava sitä varten käyttötilassa. Näytössä näkyy teksti ”Tehdasasetukset”. 
2. Vahvista kysely OK-painikkeella. 
 Laitteen tehdasasetukset palautetaan. 
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5.6 Käyttötavat 
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AUTO MUKAVUUS STANDBY YÖ OFF 
Kuva 7: Käyttötapojen näyttökuvat 
 
Symboli Käyttötapa 

 

AUTO 
Ohjelmoituina aikoina säädetään Mukavuus-, Standby- ja Yö-käyttötilojen ohjelmoiduille ohjearvoille. * 

 

MUKAVUUS-KÄYTTÖTILA 
Lämpötila paikallaollessa * 

 

STANDBY-KÄYTTÖTILA 
Lämpötila poissaollessa 
Kyseistä toimintoa ei ole aktivoitu tehtaalla automaattisesti. * 

 

YÖ-KÄYTTÖTILA 
Lämpötila yön aikana * 

 
OFF 
Ohjaus on kytketty pois päältä. 
Lämpötila-arvoa ei näytetä. Näytössä lukee OFF. Lämpötilaa ei voi muuttaa manuaalisesti. 

 * Lämpötilaa voi aina muuttaa manuaalisesti. 
 
• Paina OK-painiketta kahden sekunnin ajan käyttötavan muuttamiseksi. 
• Kaikki näytössä näkyvät lämpötila-arvot ovat ohjearvoja. 
• Aktiiviset ohjelmat osoitetaan lämpötilanäytössä olevalla vilkkuvalla pisteellä. 
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5.7 Käynnistys-/kytkentäaikojen asettaminen 
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5.7.1 Yleistä 
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• STANDBY-voivat aina olla vain asetetun Mukavuus-ajan jälkeen. 
• Yö-käyttötilaa ei voi asettaa kello 23.59 h jälkeen, koska aloitusaika (Yö) hyppää muutoin aikaisemmin 

samana päivänä ohjelmoidulle Mukavuus-ajalle. 
• LOHKO-ohjelmointi 
Jotta kytkentäaikoja ei tarvitse syöttää uudelleen joka ikiselle päivälle, voidaan käyttää LOHKO-ohjelmointia. Se 

tarkoittaa, että kytkentäajat syötetään kerran yhdelle lohkolle (Ma – Pe) ja vielä kerran toiselle lohkolle (La –
 Su). 

• PÄIVÄ-ohjelmointi 
 Täältä voi asettaa kytkentäajat yksitellen jokaiselle päivälle muista päivistä riippumatta. 
 
Seuraavissa alaluvuissa kuvataan, kuinka yksittäiset valikkokohdat avataan ja mitkä asetukset ovat käytettävissä. 
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5.7.2 LOHKO-ohjelmointi 
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Kuva 8: Valikkokohta – lohko 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta kahden sekunnin ajan. 

 

LOHKO – Paina OK-painiketta ”Lohko-ohjelmointi”-valikkokohdan valitsemiseksi. 

 

 

 Viikonpäivät vilkkuvat. 
– Paina OK-painiketta uudelleen. 

 

Mukavuus-käyttötila / 

07:00 

 Mukavuus-käyttötilan (Ma – Pe) esiasetettu käynnistysaika vilkkuu. 

 

7:30 
– Aseta haluttu käynnistysaika nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä käynnistysajaksi on asetettu 7:30. 

 

Yö-käyttö / 22:00 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Yö-käyttö” (Ma – Pe). 
 Esiasetettu käynnistysaika vilkkuu. 

 

22:30 
– Aseta haluttu käynnistysaika nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä käynnistysajaksi on asetettu 22:30. 

 

Mukavuus-käyttötila / 

08:00 

– Paina OK-painiketta uudelleen. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Mukavuus-käyttö” (La – Su). 
 Esiasetettu käynnistysaika vilkkuu. 

 

8:30 
– Aseta haluttu päällekytkentäaika nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä päällekytkentäajaksi on asetettu 8:30. 

 

Yö-käyttö / 22:00 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Yö-käyttö” (La – Su). 
 Esiasetettu käynnistysaika vilkkuu. 

 

22:30 
– Aseta haluttu poiskytkentäaika nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä käynnistysajaksi on asetettu 22:30. 

 

Käynnistysajat 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Käynnistysajat on asetettu. 

 

 – Paina valikkopainiketta käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8 Erikoistoimintojen avaaminen 
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Täällä kerrotaan, mitä erikoistoimintoja on käytettävissä ja kuinka valikkokohdat avataan. Yksittäisten toimintojen 
yksityiskohtainen kuvaus on seuraavissa alaluvuissa. 
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5.8.1 MAX- ja MIN-arvot 
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Kuva 9: Valikkokohta – Maksimi- ja minimiarvot 
 
Täältä voi tarvittaessa rajoittaa yksilöllisesti asetettuja lämpötilarajoja. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Erikoistoiminnot – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Erikoistoiminnot”. 

 

Maksimi- ja minimiarvot – Paina OK-painiketta ”Maksimi- ja minimiarvot”-valikkokohdan valitsemiseksi. 

 

Maksimaalinen 

asetusarvo / 50.0° 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Valikkokohta ”Maksimaalinen asetusarvo” avataan. Esiasetettu maksimilämpötila 50 °C 

vilkkuu. 

 45.0° 

– Aseta haluttu lämpötila nuolipainikkeilla. 
 Arvoja voi muuttaa portaittain 0,5 °C:een välein. 
 Asetusalue on laitetyypistä riippuvainen: 

Tyyppi Arvo Asetusalue 
1098 U-101 MIN 

MAKS 
05.0 – 15.0 °C 
20.0 – 30.0 °C 

1098 UF-101 MIN 
MAKS 

10.0 – 25.0 °C 
35.0 – 50.0 °C 

 Tässä esimerkissä on asetettu lämpötilaksi 45 °C. 

 

Minimaalinen asetusarvo 

/ 25.0° 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Minimaalinen asetusarvo”. 
 Esiasetettu minimilämpötila 10 °C vilkkuu. 

 

20.0° 
– Aseta haluttu lämpötila nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä on asetettu lämpötilaksi 20 °C. 

 

Maksimi- ja minimiarvot 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Maksimi- ja minimilämpötila-arvot on asetettu. 

 

Erikoistoiminnot – Paina valikkopainiketta valikkotasolle ”Erikoistoiminnot” siirtymiseksi. 

 

 – Paina valikkopainiketta uudelleen käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8.2 Venttiilisuoja 
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Kuva 10: Valikkokohta – venttiilisuoja 
 
Jotta lämmitysventtiilin/kiertopumpun jumiutuminen voidaan estää ajan mittaan, varmuuden vuoksi voidaan 
aktivoida automaattinen ja päivittäinen avautuminen. Mikäli huoltokytkentä on aktivoituna, lämmitysventtiili 
avautuu päivittäin klo 10:00 viiden minuutin ajaksi. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Erikoistoiminnot – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Erikoistoiminnot”. 

 

Venttiilisuoja 
– Paina OK-painiketta ”Venttiilisuoja”-valikkokohdan valitsemiseksi. 
 Esiasetus vilkkuu. 

 

On / Off – Aseta huoltokytkentä nuolipainikkeilla tilaan ON tai OFF. 

 

On 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Tässä esimerkissä asetukseksi on valittu ”On”. 

 

Erikoistoiminnot – Paina valikkopainiketta valikkotasolle ”Erikoistoiminnot” siirtymiseksi. 

 

 – Paina valikkopainiketta uudelleen käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8.3 Standby-ajat 
 Pos : 62 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Temperaturregler /Ei nstellungen Standby-Zeiten - 1098 @ 30\mod_1348472920560_174011.docx @ 238214 @ 33311233 @ 1 
 

 
Kuva 11: Valikkokohta – Standby-ajat 
 
Standby-käyttöä ei ole aktivoitu tehtaalla. Aktivointi ja/tai lämpötilan muutos (laskeminen) poissa ollessa voidaan 
kytkeä täältä päälle tai pois. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Erikoistoiminnot – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Erikoistoiminnot”. 

 

Standby 
– Paina OK-painiketta ”Standby-ajat”-valikkokohdan valitsemiseksi. 
 Esiasetus vilkkuu. 

 

On / Off – Aseta standby-ajat nuolipainikkeilla tilaan ON tai OFF. 

 

On 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Tässä esimerkissä asetukseksi on valittu ”On”. 

 

Erikoistoiminnot – Paina valikkopainiketta valikkotasolle ”Erikoistoiminnot” siirtymiseksi. 

 

 – Paina valikkopainiketta uudelleen käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8.4 OFF-Set 
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Kuva 12: Valikkokohta – OFF-Set 
 
Mikäli laitteesta asetettu huonelämpötila ei vastaa paikan päällä vallitsevaa lämpötilaa, lämpötilan voi sovittaa 
muuttamalla OFF-Set-arvoa (korjausarvo) ±5 °C. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Erikoistoiminnot – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Erikoistoiminnot”. 

 

Off-Set 
– Paina OK-painiketta ”OFF-Set”-valikkokohdan valitsemiseksi. 
 Esiasetettu arvo vilkkuu. 

 

0.0° 

Lämpötila-arvon sovittaminen 
 Aseta poikkeama ympäristön lämpötilaan verrattuna nuolipainikkeilla. 
 Arvoja voi muuttaa portaittain 0,1 °C:een välein. 

 

0.8° 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Tässä esimerkissä on syötetty OFF-Set-arvo 0,8 °C. 

 

Erikoistoiminnot – Paina valikkopainiketta valikkotasolle ”Erikoistoiminnot” siirtymiseksi. 

 

 – Paina valikkopainiketta uudelleen käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8.5 Painikelukitus 
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Kuva 13: Valikkokohta – venttiilisuoja 
 
Laitteessa on painikelukitus perusasetusten tahattomien muutosten estämiseksi. Painikelukituksen ollessa 
aktivoituna jotain painiketta on aina painettava viiden sekunnin ajan lukituksen avaamiseksi. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Erikoistoiminnot – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Erikoistoiminnot”. 

 

Venttiilisuoja 
– Paina OK-painiketta ”Painikelukitus”-valikkokohdan valitsemiseksi. 
 Esiasetus vilkkuu. 

 

On / Off – Aseta painikelukitus nuolipainikkeilla tilaan ON tai OFF. 

 

On 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Tässä esimerkissä asetukseksi on valittu ”On”. 
 Painikelukitus on aktivoitu. 

 

Erikoistoiminnot – Paina valikkopainiketta valikkotasolle ”Erikoistoiminnot” siirtymiseksi. 

 

 – Paina valikkopainiketta uudelleen käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.8.6 Päivämäärä ja kellonaika 
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Kuva 14: Päivämäärä 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Päivämäärä--aika – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Päivämäärä--aika”. 

 

Vuosi / --:-- 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
Valikkokohta ”Vuosi” näytetään automaattisesti kielen valinnan jälkeen ensimmäisen 
käyttöönoton ja/tai tehdasasetusten palauttamisen yhteydessä. 
 Esiasetettu vuosiluku vilkkuu. 

 

2011 – Aseta vuosi nuolipainikkeilla. 

 

Kuukausi / --:-- 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Kuukausi”. 
 Esiasetettu kuukausi vilkkuu. 

 

6.01 – Aseta kuukausi nuolipainikkeilla. 

 

Päivä / --:-- 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Päivä”. 
 Esiasetettu päivä vilkkuu. 

 

6.01 – Aseta päivä nuolipainikkeilla. 

 

Tunti / --:-- 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Tunti”. 
 Esiasetettu tuntiluku vilkkuu. 

 

10:31 – Aseta tunti nuolipainikkeilla. 

 

Minuutti / --:-- 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Minuutti”. 
 Esiasetettu minuuttiluku vilkkuu. 

 

10:31 – Aseta minuutit nuolipainikkeilla. 

 

 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Lämpötilasäädin siirtyy käyttötilaan ”AUTO”. 

 
Pos: 72 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 184562 @ 11233222123333333333344444 @ 1 
 
  



Käyttöohje 
  

Temperaturregler  Käyttö 
   
   
 
 

  
  
Käyttöohje | 1673-1-8292 — 18 — 

   

Pos: 73 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Temperatur eins tell en @ 30\mod_1348219466917_174011.docx @ 237692 @ 33333 @ 1 
 

5.8.7 Lämpötilan asetus 
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Kuva 15: Valikkokohta – lämpötila-asetukset 
 
Esiasetettuja lämpötila-arvoja voidaan muuttaa tästä halutessa manuaalisesti. 
 
Käyttövaiheiden järjestys 

Painike Näyttö Syötettävä tieto / kommentti 

 

Käynnistysajat – Asetustilaan pääsee painamalla valikkopainiketta 2 sekunnin ajan. 

 Lämpötila-asetukset – Valitse nuolipainikkeilla valikko ”Lämpötila-asetukset”. 

 

Lämpötila-asetukset – Paina OK-painiketta ”Lämpötila-asetukset”-valikkokohdan valitsemiseksi. 

 

Mukavuus-käyttötila / 

40.0° 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 ”Mukavuus-käyttötilan” esiasetettu lämpötila vilkkuu. 

 

45.0° 
– Aseta haluttu lämpötila nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä on asetettu lämpötilaksi 45 °C. 

 

Standby-käyttö / 30.0° 

Valikkokohta ”Standby-käyttö” näytetään vain, mikäli ”Standby-ajat” on sitä ennen aktivoitu 
valikosta ”Erikoistoiminnot”. 
– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 ”Standby-käytön” esiasetettu lämpötila vilkkuu. 

 

25.0° 
– Aseta haluttu lämpötila nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä on asetettu lämpötilaksi 25 °C. 

 

Yö-käyttö / 25.0° 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Samalla siirrytään seuraavaan valikkokohtaan ”Yö-käyttö”. 
 ”Yö-käytön” esiasetettu lämpötila vilkkuu. 

 

20.0° 
– Aseta haluttu lämpötila nuolipainikkeilla. 
 Tässä esimerkissä on asetettu lämpötilaksi 20 °C. 

 

Käynnistysajat 

– Vahvista syötetty tieto valitsemalla OK. 
 Lämpötila-arvot on asetettu. 
Vaikutukset ”Auto-käytössä”: 
Muutetut lämpötila-arvot säilyvät voimassa seuraavaan ohjelmoituun aikaan saakka. Symboli 
AUTO vilkkuu. 
Vaikutukset ”Mukavuus-, standby- tai yö-käytössä”: 
Säätö tapahtuu muutetuille lämpötila-arvoille. Aikaohjelmaa AUTO ei käytetä. Vastaavat 
symbolit on kytketty pois päältä. 

 

 – Paina valikkopainiketta käyttötilaan siirtymiseksi. 
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5.9 Näytön tiedot verkkokatkoksen aikana 
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Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä näytössä näkyvät 
tiedot verkkojännitteen ollessa päällä. 

 
Kuva 16: Näytön tiedot normaalikäyttötilassa 

 
Seuraavassa kuvassa näkyy näytössä näkyvät tiedot 
verkkojännitteen ollessa pois päältä tai käyttöelementin 
ollessa irrotettuna. Edellytyksenä on, kuitenkin, että 
lämpötilasäädin on sitä ennen latautunut usean tunnin ajan. 
 
Vilkkuva pistokesymboli (ks. suurennuslasi) osoittaa, että 
lämpötilasäätimeen ei sillä hetkellä syötetä verkkovirtaa. Kello 
jatkaa toimintaansa taustalla, mutta sitä ei näytetä energian 
säästämiseksi. 
 
Mikäli lämpötilasäätimeen syötetään jälleen verkkovirtaa 10 
tunnin sisällä, näytössä näkyy sen hetkinen kellonaika. 
 
Irrotetun käyttöelementin käyttö 
Mikäli käyttöelementti (lämpötilasäädin) on irrotettu 
ohjelmointia varten, valikkotaso on ensin avattava painikkeen 
pitkällä painalluksella. 
 
Käyttö tapahtuu sen jälkeen totutulla tavalla. 

 
Kuva 17: Näytön tiedot verkkokatkoksen aikana 
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6 Tekniset tiedot 
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Yleistä 
Nimellisjännite 230 V AC ±10 %, 50 Hz 

Nimellisteho 1098 U-101 10 (4) A 
 

Toimilaitteiden vaihtokosketin / sulkeutuva kosketin, virrattomasti 
kiinni (liitäntä 1) 

 5 (2) A Toimilaitteiden vaihtokosketin / avautuva kosketin, virrattomasti 
auki (liitäntä 2) 

 1098 UF-101 16 (2) A 
 

Toimilaitteiden vaihtokosketin / sulkeutuva kosketin, virrattomasti 
kiinni (liitäntä 1) 

 5 (2) A Toimilaitteiden vaihtokosketin / avautuva kosketin, virrattomasti 
auki (liitäntä 2) 

Vaihtokosketin 
– Avautumisväli 

 
<3 mm µ 

Tulo 1098 UF-101 Ulkopuolinen lämpötila-anturi 

Käyntivara N. 10 h lämpötilan ollessa 25 °C 

Säätöalue 1098 U-101 5 ... 30 °C 

Säätöalue 1098 UF-101 10 ... 50 °C 

Muistipaikat 
– Maksimaaliset kytkentäajat 

 
28 

Kesä- / talviaika Vaihto tapahtuu automaattisesti 

Lyhin kytkentäväli 5 min. 

Ympäristön lämpötila 0 ... 30 °C 

Kotelointiluokka IP 20 

Vastaa standardia EN 60730-2-9 
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7 Asennus ja sähköliitäntä  
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengenvaara pienjännitejohdon oikosulun yhteydessä. 
– Pienjännitejohtoja ja 230 voltin johtoja ei saa sijoittaa yhdessä uppoasennettavaan rasiaan! 
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7.1 Asentajaa koskevat vaatimukset 
 

 

 

Varoitus 
Sähköinen jännite! 
Laitteet saa asentaa vain, mikäli asentajalla on tarvittavat sähkötekniset tiedot ja taidot. 
• Virheellinen asennus voi vaarantaa asentajan ja sähköisen laitteiston käyttäjien hengen. 
• Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia esinevahinkoja, kuten esim. tulipalon. 
 
Asennuksessa tarvitaan vähintään seuraavia tietoja/taitoja ja seuraavat olosuhteet: 
• Noudata nk. ”viittä asennussääntöä” (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Irtikytkentä; 
 2. suojaaminen uudelta päällekytkennältä; 
 3. jännitteettömän tilan toteaminen; 
 4. maadoitus ja oikosulku; 
 5. vieressä sijaitsevien, jännitteen alaisten osien peittäminen tai suojaaminen. 
• Käytä soveltuvia henkilökohtaisia suojavarusteita. 
• Käytä vain tarkoitukseen soveltuvia työkaluja ja mittausvälineitä. 
• Tarkista jännitteensyöttöverkon tyyppi (TN-järjestelmä, IT-järjestelmä, TT-järjestelmä) 

varmistaaksesi, että sitä koskevia liitäntäedellytyksiä noudatetaan (klassinen nollaus, 
suojamaadoitus, tarvittavat lisätoimenpiteet jne.). 
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7.2 Asennus 
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Varoitus 
Sähköinen jännite! 
230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 
– 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan 

ammattilaiset!  
– Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! 
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UA-yksikön saa asentaa vain standardin DIN 49073-1, osa 1, mukaisiin uppoasennettaviin laiterasioihin tai 
soveltuviin pinta-asennettaviin rasioihin. 
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1. Vedä päällys irti. 
 – Mikäli laite on jo asennettu tai koottu, irrota päällys 

kehyksen avulla UA-yksiköstä. 

 
Kuva 18: Seinäasennus: vedä päällys irti 

 
 – Mikäli laite on toimitustilassa, irrota päällys käsin 

UA-yksiköstä. 
 – Irrota päällys vain käsin vetämällä. Älä koskaan käytä 

irrottamiseen ruuviavainta tai muuta kovaa esinettä. 
Se vaurioittaa laitetta. 

 – Irrotettaessa on ensin voitettava muovikiinnitinten 
vastus. 

 
Kuva 19: Toimitustila: päällyksen irrottaminen 

 
2. Kytke kaapelit UA-yksikköön. 
 – Ks. liitäntäjärjestyksen osalta luku ”Sähköliitäntä” 

sivulla 23. 

 
Kuva 20: Kaapeleiden kytkeminen 
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3. Asenna UA-yksikkö. 

 
Kuva 21: UA-yksikön asentaminen 

 
4. Työnnä päällys yhdessä kehyksen kanssa UA-yksikköön. 
 – Varmista, että taustapuolella oleva pistoliitäntä ei 

jumiudu. 
 – Mikäli asennus ei onnistu, tarkasta, onko 

uppoasennettavan yksikön kiinnitysaukossa pursetta. 
Poista tarvittaessa. 

 Laite on asennettu. 
 

Kuva 22: Päällyksen kiinnittäminen 
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7.3 Sähköliitäntä 
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 1098 UF-101  1098 U-101 
Kuva 23: Kytkentäkaaviot 
 
 

Liitinnimike Järjestys 
L Vaihe 

N Nollajohdin 

1 Lähtö lämmityskuormituksen ohjausta varten 

2 Lähtö jäähdytyskuormituksen ohjaamista varten 

 Kaukoantureiden liitännät 
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Busch-Jaeger Elektro GmbH 
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Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
Germany 
 
Keskusmyyntipalvelu: 
Puh.: +49 (0) 2351 956-1600 
Faksi: +49 (0) 2351 956-1700 
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